
  
 

 

De stedelijke milieuraad droomt van een Diksmuide dat écht ademruimte geeft aan haar 

inwoners.  

 

We durven dromen van een duurzame en bruisende stad en deelgemeenten, waar alles 

dichtbij is en iedereen zich te voet of met de fiets kan verplaatsen. Waar leefbare buurten 

ontstaan met brede fietspaden en aangepaste fietsstraten, zitbanken, rustgevend openbaar 

groen, gevel- en stadstuintjes en bijen en zwaluwen die door de lucht zoeven. Waar 

duurzame energie voor iedereen beschikbaar is. Waar auto’s gedeeld worden. Waar 

aandacht is voor het landschap en de natuur. Waar zowel de Diksmuideling als de toevallige 

passant zich goed voelt. 

 

Het gaat om onze toekomst wereldwijd.  

Niettegenstaande het beleid van het stadsbestuur (Burgemeestersconvenant, pilootproject 

SDG,…), is er nog heel wat werk aan de winkel om tot een klimaatweerbare stad te komen. 

Inzetten op gezondheid, veiligheid, duurzaamheid, mobiliteit, natuurontwikkeling,… zijn allen 

aspecten waar met de nodige aandacht rond gewerkt moet worden.  

Dit memorandum is geen concreet actieplan, maar een kader waarbinnen latere acties 

kunnen plaatsvinden.  

 

Werking milieuraad - wensen voor de toekomst. 

 

De raad is ervan overtuigd dat een goed werkende milieuraad een 

meerwaarde betekent voor de stad. De milieuraad is een open raad waar 

iedereen welkom is en waar naar elkaar geluisterd wordt met respect voor 

elkaars mening. Het open karakter van de raad moet behouden blijven in 

goede verstandhouding met het nieuwe College van burgemeester en 

schepenen. 

 

De werkgroepen ‘Trage Wegen’ en ‘Wegbermen’ konden concrete resultaten voorleggen, 

daarnaast was er ook in het verleden al bijzondere aandacht voor de bijen en zwaluwen.  

 

De klimaatverandering zorgt voor meer extreme situaties. De milieuraad gaf de aanzet voor 

een reeks ‘over natjes en droogjes’: infoavonden waar de huidige en toekomstige 

problemen met water ten gevolge van de klimaatverandering besproken werden. Op elk 

van de avonden was een grote opkomst.  

 

De samenwerking met het stadsbestuur ligt vast in de statuten zoals goedgekeurd door de 

gemeenteraad. We vragen aan het bestuur blijvende participatie bij de opbouw en 

advisering van milieu- en natuurgerelateerde items. Toch merken we in de praktijk niet altijd 

een goede motivering als het bestuur afwijkt van het verleende advies… 

 

Een kwaliteitsvolle landschapszorg. 

 

Er moet verder gestreefd worden naar een nauwe verwevenheid tussen 

natuur en landbouw en dit om diverse redenen: aantrekkelijkheid en 

belevingswaarde van het landschap, zachte recreatie, de aandacht voor 

water in al zijn facetten,…  

Er wordt specifieke aandacht gevraagd voor de landschappelijke inpassing 

van de landbouwbedrijven via enerzijds landschapsbedrijfsplannen en 



anderzijds groenplannen. Deze groene inkleding, die gebeurt i.s.m. het Regionaal Landschap 

Westhoek en Inagro, moet tevens ecologisch verantwoord zijn met voldoende aandacht 

voor biodiversiteit. 

Nieuwe vergunningen kunnen enkel afgeleverd worden na voltooiing van het groenplan van 

een eventuele vroegere vergunning.  

 

In gans België valt een structurele afname van het aantal land- en 

tuinbouwbedrijven waar te nemen. De oppervlakte van alle bedrijven samen 

neemt echter veel minder snel af: dat betekent dat de bestaande bedrijven 

alsmaar groter worden. De evolutie dat landbouwbedrijven ofwel steeds 

groter worden ofwel moeten verdwijnen zet zich ook in Diksmuide versneld 

verder. Binnen de raad heerst een grote bezorgdheid over deze tendens. 

Bijkomende inspanningen voor de lokale kleinschalige nichelandbouw zijn nodig.  

 

Andere aandachtspunten zijn o.a. het behoud en correct onderhoud van wilgen en 

populierendreven, aanbevelingen voor landelijke particuliere tuinen en ecologisch beheer 

van de wegbermen. Landbouwers moeten verder worden gestimuleerd om het gebruik van 

pesticiden terug te dringen.  

Landschapsbepalende elementen moeten bewaard worden en er moet een financiële 

stimulans komen voor de aanleg en het onderhoud (?) van dreven, poelen en hagen. 

De rol van het Regionaal Landschap Westhoek kan hier nog sterk opgewaardeerd worden. 

 

Klimaat en energietransitie.   

 

Het gebruik van fossiele brandstoffen (mazout, aardgas,…) moet drastisch 

worden afgebouwd ten voordele van hernieuwbare energie. Een cluster van 

enkele grote windmolens moet mogelijk zijn in Diksmuide. 

Duidelijkere communicatie omtrent het inplanten van grote windmolens is 

noodzakelijk om het draagvlak te vergroten. Burgerparticipatie in de vorm 

van een energiecoöperatieve zou standaard onderdeel moeten uitmaken 

van het onderhandelingsproces.   

Kleine windmolens kunnen maar vergund worden aan de hand van het Beleidskader kleine 

windturbines welke in samenwerking met de Provincie werd opgesteld in 2016.  

Verder investeren in duurzame huisvesting, duurzame mobiliteit, duurzame energie en 

duurzame vergroening van onze openbare ruimte moeten de speerpunten worden van het 

lokale beleid.  

 

Diksmuide profileerde zich de laatste jaren als een voortrekker voor het 

klimaat en energie: burgemeestersconvenant, SDG’s, autodelen, aankoop 

elektrische wagens, deelname aan de klimaatmars,... De ingeslagen weg 

moet aangehouden worden en verder uitgediept. Het aanbieden van 

bijkomende warmtescans in de deelgemeenten is een concreet voorbeeld 

van wat de komende jaren kan worden ondernomen.  

Klimaatveranderingen zorgen voor meer extreme situaties. Een aangepast waterbeleid wordt 

dan ook zeer urgent: waterbuffering en -infiltratie, aangepaste waterpeilen, bestrijding van 

bodemerosie, voorkomen van dijkbreuken aan de IJzer,… Dit alles vergt consequente acties 

van het bestuur.  

 

Diksmuide speelt zijn recreatieve troeven uit.  

 

Het nieuwe provinciedomein IJzerboomgaard genereert een dynamiek 

betreffende  recreatie en milieu-educatie in Diksmuide. Dit domein zal, naast 

het provinciaal bezoekerscentrum de Blankaart en Sport Vlaanderen, de 

komende jaren een nog belangrijkere rol vervullen. Een alternatieve fiets- en 

wandelverbinding tussen deze drie sites dringt zich op. De raad vraagt de 

verwezenlijking van deze verbinding.  



 

Trage wegen vervullen in de context van ‘recreatie’ een niet onbelangrijke rol. Ze 

bevorderen de mobiliteit, verhogen de veiligheid, en brengen mensen in contact met 

landbouw en natuur. Een visie over ‘middellange termijn’ over de verdere ontwikkeling van 

de vele trage wegen is dus fundamenteel: met oog voor meer en betere verbindingen én 

voor het in ere herstellen van noodzakelijke verbindingen via oude kerkwegels.  

 

De belevingskwaliteit van de aangeboden recreatie hangt voor een groot deel af van een 

goed onderhoud van de wandel- en fietspaden en hun aankleding (wegwijzers, klapdeurtjes, 

infopalen, dierenroosters,...). Dit verdient grotere aandacht. 

Beknotten op het onderhoudsbudget zal op lange termijn een negatieve impact hebben op 

de verdere economische ontplooiing van de passieve recreatie. 

 

Groen 

 

Groen is er in verschillende vormen: parken voor rust en spel, bossen voor wandelaars, 

solitaire bomen voor de vogels en schaduw. En groen heeft een tenslotte ook een grote 

invloed op het klimaat.  

In een stad mag de groene ruimte zich niet beperken tot geïsoleerde eilanden. Om goed te 

functioneren heeft het groen samenhang nodig. Zoals mensen fietsen van park naar park, 

vliegen vogels van struik naar struik om soortgenoten en voedsel te vinden. Bovendien moet 

iedereen terecht kunnen in parken in de buurt. Het groen moet daarom evenwichtig 

verspreid zijn over het hele grondgebied. Een ideale groenstructuur bestaat uit een netwerk 

van grote en kleine oppervlaktes die onderling verbonden zijn via groene lanen. De opmaak 

van een groenstructuurplan met een langetermijnvisie én een actieplan voor de komende 

zes jaar is daarom een prioriteit.  

Private waardevolle hoogstammige bomen en private tuinen in de bebouwde omgeving zijn 

een onderdeel van de groene infrastructuur van een stad. Een visie op hun instandhouding is 

even belangrijk als de aanleg van nieuwe.  

 

 

Natuur 

 

Diksmuide is de gelukkige bezitter van veel open ruimte. Uit verschillende studies en 

inventarisaties van de laatste jaren blijkt Diksmuide nog aan diverse soorten planten en 

dieren (een laatste) asiel te bieden. Dus is het zaak om te behouden wat we nog hebben, en 

waarom niet: durven dromen van meer. De water- en oeverplanten in de komgronden van 

Lampernisse, de sleutelbloemen en de glimwormen in de oevers van de IJzer zijn maar een 

paar voorbeelden. Op die terreinen moet dan ook alles in het werk gesteld worden om de 

biodiversiteit te garanderen. Daarnaast is het opmaken van een boombeheersplan 

noodzakelijk. Dat de inventarisatie hiervan reeds gestart is, wordt positief onthaald.  

Moeder natuur moet zich meer en meer in stand houden op haar eigen terreinen, aangezien 

er daarbuiten steeds minder mogelijkheden voorradig zijn. Strategische aankopen van 

stukken braakliggend terrein voor de verdere natuurontwikkeling moeten overwogen 

worden. De milieuraad kan hier waardevolle insteken geven.  

Anderzijds zijn er nog veel maatregelen mogelijk om de biodiversiteit te verhogen op minder 

evidente locaties: herinrichten van grote steriele gazonpartijen, het uitbreiden van het 

inzaaien van akkerranden, minder uitmaaien van grachten in de herfst (overwinterende 

insecten), tijdelijke natuur op braakliggende terreinen en bedrijventerreinen,…  

Het behoud van de subsidies voor knotwilgen, geveltuinen en zwaluwen blijven een 

basismaatregel en kunnen nog uitgebreid worden met populierendreven enz.  

 

Water neemt in onze laaggelegen streek een 

vooraanstaande plaats in. De cijfers voor 2017 over de 

waterkwaliteit zijn niet goed. Er moeten ingrijpende en 



bijkomende maatregelen komen en Diksmuide moet daar zijn deel in doen om dat te 

verwezenlijken. 

 

De diverse vergunningen voor het rooien van hoogstammige bomen kwamen de laatste 

jaren steeds meer op de voorgrond. Een objectieve en door ieder (zowel milieuraad als 

schepencollege) aanvaarde methode voor de waardebeoordeling van bomen is absolute 

prioriteit. Daaraan gekoppeld moet er de komende zes jaar een consequente werkwijze 

komen voor de controle op heraanplantingen. 

 

Milieuhinder: afval, geur, lucht 

 

De milieuraad hoopt dat met de komst van een nieuw recyclagepark er ook nieuwe 

inzichten en tendensen komen: een oplossing voor het wegvoeren van tonnen maaisel van 

de wegbermen en tuinafval, een oplossing voor de blikjes en plastiek verpakkingen,…  

Het ter beschikking stellen van gratis compost afkomstig van de composteerinstallatie Ieper 

voor de bewoners is een goed alternatief. 

Daarnaast blijft de milieuraad voorstander van de invoering van statiegeld op 

drankverpakkingen. 

Milieuraad is gewonnen voor het gebruik van de duwvaart op de IJzer om het 

transportverkeer over de openbare weg te beperken.  

Wat zwerfvuil betreft moet extra aandacht komen voor een sensibilisering van andere 

doelgroepen, met name middelbare scholen, fietsers en wielertoeristen, wandelaars enz. Een 

grootschalige gemeenschappelijke actie met veel media- aandacht organiseren is één van 

de mogelijkheden.  

Geurhinder door zowel bedrijven als WWT als intensieve landbouwbedrijven herinnert er ons 

telkens aan dat deze bedrijven onze bijzondere aandacht vragen qua controle en 

opvolging. Specifieke toetsing aan de lozingscriteria op de Ijzer en de 

aanvaardbaarheidscriteria voor afvalstoffen moet gebeuren.  

Het Curieuzeneuzenrapport (onderzoek naar de luchtkwaliteit) was niet 

bijster goed te noemen voor het centrum van Diksmuide. De luchtkwaliteit 

kan sterk verschillen van straat tot straat. Er is een grote invloed van verkeer 

en industrie, maar ook van het aanwezige groen in de omgeving. Het bestuur 

moet hier zijn conclusies uit trekken en concrete acties uitvoeren ter 

verbetering van de luchtkwaliteit.  

Mobiliteit 

 

Mobiliteit is ook in Diksmuide een hot item en ieder heeft zijn eigen mening. Dat er keuzes 

moeten gemaakt worden voor de toekomst staat als een paal boven water.   

 

Laadpunten voor elektrische wagens, fietssnelwegen, de uitbouw van het openbaar vervoer, 

een (uitleen)systeem voor deelfietsen/vouwfietsen,… Het uitgangspunt is het STOP-principe, 

waar Stappers, Trappers, Openbaar Vervoer en Personenvervoer in die volgorde prioriteit 

krijgen bij de inrichting van de openbare ruimte in het centrum. 

Er is extra aandacht nodig naar veilige kruispunten voor fietsers, aanduiding van veilige 

fietsroutes, meer fietsstraten, promotie van plooifietsen, enz. Een goede samenwerking met 

de Fietsersbond is essentieel (zie memorandum Fietsersbond).  

Veilige, aangename wandeldoorsteken in het centrum en de deelgemeenten moeten 

bevorderd worden. 

 

 

 

 



Feelgood 

 

Een hondenloopweide, speelpleintje op wandelafstand (speelweefsel), een rustbank op een 

stille plaats, groen in de straat, bloemen op het marktplein, een geveltuintje: het zijn de kleine 

dingen die het dagelijks leven aangenaam maken.  

De milieuraad vraagt om in het kader van bovenstaande maatregelen voldoende 

weerstand op te brengen tegen het NIMBY (not in my back yard)-syndroom. 

Speelnatuur moet ook in de dorpen bevorderd worden in samenwerking met de 

bewonersplatforms. Zo kunnen kinderen in contact worden gebracht met de natuur. 

 

Duurzaamheid 

 

Een alomvattend begrip dat veel van het voorgaande omarmt als onderdeel 

van een duurzaam leven, zonder roofbouw op onze toekomst.  

Tegen 2050 willen Europa en Vlaanderen evolueren naar een ecologisch 

duurzame samenleving. Een korte, krachtige uitspraak met verstrekkende 

gevolgen, want vanaf nu zal onze maatschappij grondig moeten 

veranderen om die doelstelling te behalen. Hoe moeten we dit in Diksmuide 

aanpakken? Waar liggen de uitdagingen? Voorbeelden van circulair economisch denken 

en doen verdienen om in de Diksmuidse vitrine te staan. Verder sensibiliseren is de 

boodschap. Diksmuide heeft zich voor de komende jaren ingeschreven in de 

duurzaamheidsdoelstellingen. We verwachten dat de nieuwe bestuursploeg daar ook 

blijvend werk van maakt. 

 

Sensibilisering/Communicatie. 

 

Waardevolle bomen in de stadskern en het buitengebied, zwerfvuilpreventie, duurzaamheid, 

waterinfiltratie, fietsstraten, belang van natuur, klimaat en energie,… De milieuraad heeft een 

niet te onderschatten taak in het goed informeren en sensibiliseren van inwoners, recreanten 

en uitbaters van (landbouw)bedrijven,…  


